
Tämän päivän urbaanin Intian megaguruista 
kansainvälisesti tunnetuin on ehkä Sadhguru 
(Jaggi Vasudev, 1957–), jolla on oppilaita myös 
Suomessa. Sadhguru (”Todellinen opettaja”) 
tunnetaan paitsi gurumaisesta turbaanistaan, 
kaavustaan ja parrastaan, myös tavastaan pu-
kea joogisia ajatuksia moderniin kielikuviin. 
Kuten Osho, Sadhguru on myös erittäin hyvä
ja humoristinen tarinankertoja, mutta toisin
kuin Osholla, Sadhgurulla ei ole ikonoklastin 
eli kuvainraastamisen tarvetta.

Inner Engineering: A Yogi’s Guide to Joy on 
hyvä johdanto Sadhgurun opetustyyliin, op-
peihin ja itsekuvaan. Se on taitavasti koottu 
yhdistelmä omaelämänkertaa, hauskoja tari-
noita ja uudelleentulkintoja vanhoista ideois-
ta. Temppelit ovat energiakeskuksia, chakrat 
ovat kolmionmuotoisia energiapyörteitä ja 
niin edelleen – mutta onneksi kirjasta löytyy 
muutakin.

Sadhguru aloittaa kirjansa kyseenalaista-
malla monta modernin joogamaailman tun-
nettua fraasia (”elä hetkessä”, ”tee vain yksi 
asia kerrallaan”, ”positiivinen ajattelu”, ”maa-
ilmankaikkeus on rakkaus”). Myös ”rauha” 

tää Sadhgurun ivan. ”Israelissa minulle ker-
ran sanottiin, että shalom on korkein kaikista 
tervehdyksistä, koska se tarkoittaa ”rauhaa”. 
Mutta miksi ”rauha” olisi korkein päämäärä 
muualla kuin Lähi-idässä?” Kaikista Sadhgu-
run opeista ei tarvitse olla samaa mieltä, mut-
ta hän on epäilemättä raikas tuulahdus. 

Inner Engineering jakautuu kahteen osaan. 
Ensimmäisessä osassa Sadhguru rakentaa 
elämänkatsomuksensa peruspilareita, ja toi-
sessa hän kuvailee erilaisia joogamenetelmiä 
kohti täydellistä elämää fyysisistä ja menttaa-
leista energeettisiin (suunnilleen hatha, jna-
na, bhakti ja tantra). Lukuisat ”sadhana”-osiot 
tarjoavat yksinkertaisia harjoituksia tekstissä 
käsiteltyjen ideoiden rinnalle. 

Sadhguru soveltuu hyvin ”modernin gurun” 
kaapuun, mutta itse hän vierastaa sitä nimi-
tystä (s. 4). ”En ole sen enempää moderni kuin 
muinainen, en new age enkä old age. Olen ny-
kyaikainen, ja sellaisia kaikki gurut ovat aina 
olleet.” Tässä Sadhguru on epäilemättä oi-
keassa.  
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Kirja-arviot

A I H E E T

➻ Antaumuksen voima

➻ Pranayama

➻ Bhavana

Pranayama, bhavana 
ja antaumuksen voima

Ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella Svasta Yoga & Ayurvedan 
perustajien, A.G ja Indra Mohanin kanssa Helsingissä

Klassisen joogan työkaluja mielen hiljentymiseen  
Krishnamacaryan perintöä kunnioittaen, kahden  

opetuslinjaa jatkavan mestarin johdolla.
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